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1. Møteplassen Torsdag 11.11. 2021: Luftveisproblemer hos barn.

Tid: Torsdag 11.11. 2021 kl. 18:00 – 20:15
Sted: Videomøte på Join.nhn.no
Program:
Hvert av de temaene avsluttes med 5 – 10 min for spørsmål/Diskusjon.
18.00 Generell info og velkommen ved PKO.
18.05 – 18.30 Praktisk håndtering av bronkiolitt. Ole-Jørgen Olsøy Smerud
Forskjell ift alder over/under 3 mnd
Normalverdier og hva som er bekymringsfullt
Kriterier for innleggelse
18.30 – 18.50 Astma: Mari Huseby Olaussen
Når tenke astma
Oppstart av behandling ute/ når henvise
behandlingsskjema
19.00 – 19.20 Veien videre, utredning oppfølging og samarbeid: Mari Huseby Olaussen
Utredning, spirometri
Bruk av medisiner spray/pulver ift alder etc
Hva følges hvor?
19.25 - 20.05 Alt som piper er ikke astma: Cecilie Haukaa Karsten
Når tenke alternativer
Bronkomalasi
EILO
PBB
20.10 - 20.15 Avsluttende Kommentar
Påmelding innen 10.11.2021
Videolink sendes ut i forkant av møtet samme dag.
Velkommen!

Påmelding

2. Henvisning til ØNH-avdelingen Drammen sykehus

ØNH avdelinger aviser noen henvisninger, dette gjøres hovedsakelig på medisinsk grunnlag og ikke av
kapasitetshensyn.
Pasienter som kan ivaretas av lokal ØNH avtalespesialist avvises og henvisning returneres til henviser med
kopi til pasient. Vi videresender ikke henvisninger da det er mange avtalespesialister i Vestre Viken og vi
ikke ønsker å bidra til ev. skjevfordeling til dem.
Typiske problemstillinger som kan ivaretas av ØNH-avtalespesialist i stedet for henvisning til
sykehus:
Førstegangsvurdering for:
Kronisk sinusitt
Kronisk tonsillitt, inkl. vurdering mtp. tonsilleoperasjon
Nedsatt hørsel og høreapparatbehov hos voksne
Svimmelhet
Tinnitus
Ørebarn
Heshet
Søvnapné og snorking, inklusive søvnregistrering
Fjerning av ørevoks
Håkon Pharo Skaug
Avdelingssjef
Overlege, spesialist i ØNH-sykdommer og hode-halskirurgi, MHA
Øre-nese-hals-avdelingen | Drammen sykehus
Vestre Viken HF | www.vestreviken.no

Avtalespesialister Helse sørøst

3. Praksiskonsulentene i vårt område:
Hva vi gjør og hvor vi er å finne

PKO i Drammen består nå av 7 leger og 1 sykepleier. Legene er fastleger som har deltidsstillinger som
praksiskonsulenter. Vi arbeider for å fremme gode samarbeidsrutiner, og for å formidle informasjon mellom
sykehuset, fastlegene og helsepersonell i kommunene. Vi fungerer som rådgivere ved sykehuset, og deltar
i prosjektutvikling og innovasjon.
Vi har ikke myndighet til å gjøre vedtak som påvirker fastlegers eller sykehuslegers arbeidsdag, men vi kan
påvirke prosedyrer i samarbeid med sykehus og tillitsvalgte. Målsetningen er å bidra til god medisinsk
faglig samhandling som totalt sett er besparende for alle parter.
Vi derfor at fastleger og sykehusleger melder fra om problemstillinger der samhandlingen kan forbedres,
slik at vi kan gi råd og veiledning innad i systemene.
Under finner du navn, avdelingstilknytning og litt om oppgavefordelingen for Praksiskonsulentene, og
lenke til å kontakte oss:

Hanne Helgeland

Andreas Heimli

Jan Robert Grøndahl

Torgeir Hauge-Iversen

Drammen DPS

Medisinsk avdeling og PHT
(Prehospitale tjenester.)

Kirurgisk avdeling. Leder
PKO Vestre Viken.

Barneavd, ØNHavd. KMD
(Røntgen, Lab, BDS.)

E-post

E-post

E-post

E-post

Håvard Hagen Vika

Manjit Sirpal

Trygve Kongshavn

Anne-Grete Skaret

Ortopedisk avdeling. NRH
(Nevro, Reuma og
Fysikalskmedisinsk
avdeling).

Gynekologisk avdeling.
Psykisk helse og Rus Blakstad.

Medisinsk faglig rådgiver.
IKT, Kommunikasjon,
Kurs.

Sykepleier Barneavdelingen,
Administrasjon.

E-post
E-post

E-post

E-post

4. Pasientreiser: tilbake til normalen
Med høy vaksinasjonsdekning er vi inne i en ny fase av pandemien der mange smittevernanbefalinger og
tiltak for befolkningen tatt bort. Dette gjelder også tiltak knyttet til pasienttransport.
Pasientreiser har nå (fra og med 25/10 2021) gått tilbake til ordinær samkjøring av pasienter som ikke er
smittet eller mistenkt smittet av Covid-19.
Imidlertid minner Pasientreiser om at det er rekvirenten sitt ansvar å vurdere behov for pasienter som
trenger ytterligere smittevernstiltak ved transporten.
For pasienter som er spesielt sårbare for smitte skal man huke av for «alenebil» under spesielle
behov i NISSY og sende inn skjemaet «Særskilt tilrettelagt reise» til Pasientreiser i forkant av reisen.
NB: Bestilling av transport av pasienter som er smittet eller mistenkt smittede av Covid-19 må
gjøres per telefon 05515 på hverdager kl. 07:00-17:00. Ved alle andre tidspunkt skal AMK kontaktes på
tlf. 32715010.

5. ParkinsonNet grunnkurs ved Drammen sykehus.
Invitasjon og påmelding

ParkinsonNet skal rulles ut i Vestre Viken. Dette er et program som tar sikte på å styrke kompetansen om
Parkinsons sykdom ute i kommunene, og vi ønsker å ha med så mange faggrupper som mulig. I første
omgang har vi henvendt oss til fysioterapeuter, logopeder, ergoterapeuter og sykepleiere, i tillegg er
fastleger informert om ordningen. Tanken er at fagpersoner med interesse for og kunnskap om Parkinson
skal ha et nettverk, slik at pasienter enkelt skal finne en behandler som kan noe om sykdommen, og at
nettverket skal bidra til økt kompetanse og fagutvikling.
Programmet er utviklet i Nederland med stor suksess, og det er politisk besluttet at dette skal rulles ut i
alle helseregioner.
Dere kan lese mer om ParkinsonNet nasjonalt og internasjonalt her: parkinsonnet.no og her
https://www.parkinsonnet.com/
Leger som er interessert er hjertelig velkomne til å delta første dag, da nevrologer her ved avdelingen vil
holde foredrag om forskjellige aspekter ved Parkinson.
Om dere ikke har mulighet til det er det likevel ønskelig at alle som behandler pasienter med Parkinson vet
om nettverket, der pasienten enkelt kan komme i kontakt med fagpersoner med kompetanse på deres
sykdom.
Vi inviterer til kompetanseheving og et tverrfaglig nettverk som støtter deg i jobben med
Parkinsons sykdom. Gratis grunnkurs i ParkinsonNet, Vestre Viken, Helse Sør-Øst.
ParkinsonNet har i Nederland vist seg å bidra til økt selvstendighet og livskvalitet for personer med
Parkinson Sykdom, samtidig som bistandsbehov og antall fallskader senkes.
Nytt grunnkurs for sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og logopeder vil holdes på Drammen
sykehus og Habiliteringssenter fra 29 - 30.11 og 1.12.21. Deltakere kan være ansatt kommunalt, i
spesialisthelsetjenesten eller i privat sektor. Fastleger kan også delta på dag en som er tverrfaglig.
Frist for påmelding er 07.11.21
Vedlagt: lenke for påmelding og informasjon om ParkinsonNet og grunnkurs
Vet du om andre som er aktuelle for dette kurset, så kan du dele denne mailen.
Spørsmål om prosjektet og påmeldingen kan rettes til:
Randi Bjor Hognestad
Koordinator, ParkinsonNet, Vestre Viken
Drammen sykehus
Telefon: 99647810
E-post: ranhog@vestreviken.no
Vennlig hilsen ParkinsonNet, Vestre Viken

Påmelding

LENKER:
Vestre Viken:
Informasjon for fastleger og henvisere
Ris og ros - synspunkter og tilbakemeldinger
(For tiden ute av drift - forventes oppe igjen januar
2022)

Andre:
Skil covid-19

Henvisnings og oppfølgingsrutiner for fastleger
Legevaktshåndboken
Vestre Viken beredskapsinfo Covid 19
Helsebiblioteket
Arkiv pko-nytt-og-praksisnytt
Fritt sykehusvalg
helse-og-arbeid

PKO i Vestre Viken
Praksiskonsulentordningen (PKO) består av fastleger og sykepleiere som tilsettes i deltidsstillinger og
fungerer som konsulenter på sykehusene.
PKO arbeider for å forbedre pasientforløp og utvikle felles retningslinjer og kultur for samarbeid mellom
primærhelsetjenesten og sykehusene.
Ordningen er knyttet opp mot helseforetaksledelsen på ulike vis, og er i økende grad blitt del av
sykehusenes samhandlingsenheter.

Her finner du kontaktinfo til praksiskonsulentene i Vestre Viken

Praksisnytt for Drammen sykehus utgis elektronisk ca. en gang i måneden til rundt 500 mottakere.
Målgruppen er leger og helsepersonell i området rundt Drammen sykehus – fastleger, sykehjemsleger,
legevaktsleger, kommuneleger og helsestasjoner. I tillegg distribueres nyhetsbrevet til leger og
nøkkelpersoner på Drammen sykehus.
Praksisnytt oppdateres og utgis av: Jan Robert Grøndahl.
Kontaktinfo:
jargro@vestreviken.no
© 2021 Vestre Viken
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